
 

 
 

รายงานการประชุม 
 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจำปี พ.ศ. 2562 
 

วันอังคารที่  6  สิงหาคม  2562 
เวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

วันอังคารที่  6  สิงหาคม  2๕62   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 

************** 
ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตัดปี – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญตัิ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     

 

5.3  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     

 

5.4 ญัตติขออนุมัติก ันเง ินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก ่อหนี ้ผ ูกพัน ตามข้อบัญญัติ          
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

5.5 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง) 

  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

* * * * * * * * * 
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๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562   เวลา 1๐.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 
 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 

3 

 

 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1  
3 นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2  
4 

 

นายสุภวัฒน ์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
5 นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
6 นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
7 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
8 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
9 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  

10 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  

11 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 2 

เขต 2  

12 นายศฤงคาร นันตา 

 

 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

13 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  

14 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  

15 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             
เขต 1 

เขต 1  

16 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

17 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
18 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  
19 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่       

เขต 1 
เขต 1 ลา 

2 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2 ลา 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

6 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 
 

 

7 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จังหวัด 9 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

10 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
11 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
12 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
13 นางศศิธร ยืนมั่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
14 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 

 15 นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 

16 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 17 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

18 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
19 นางอัญธิดา ฤทธิรงคธ์าดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
20 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
21 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นางสาวพรธิมา หมื่นโฮ้ง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
23 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
24 นายรณรงค์ แก้วกันทะ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
25 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
26 นายรณกร อภิญญาลังกร วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ 
27 นางจิราพร ใจเขียวแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
28 นางสาวสุพัตราพร มุ่งนากลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ 

 

 

 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
29 นางกุลยา จันทสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
30 นางขวัญทอง เชื้อสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
31 นางวาสนา วุฒิโอสถ นักวิชาการคลังชำนาญการ 
32 นายจำเริญ  ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
33 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
34 นางณิชาภัทร เกิดสุขโข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
35 นายประสพ สีนุย นายช่างโยธาอาวุโส 
36 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
37 นางอัญชลี คำยวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
38 นางสาวอังคณา ปินคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
39 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
40 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
41 พ.ต.ต.ชุมพล พิณไชย ประชาชน 
42 สิงห์แก้ว วรินทร ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นางทิตติยา สุกใส)          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  คณะผู้บริหารองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 แล้ว 

   บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่ ประธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

ประธานที่ประชุม ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย... 
(นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม)  เชิญนั่งครับ  
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 
 ตามที่ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562    
ที่ประชุมมีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562              
เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน นั้น 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 
และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 24 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 มีกำหนด 45 วัน 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 
และ(ฉบับที่  5) พ.ศ.2562 มาตรา 22 วรรค 3 ประธานสภาองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่ จึงสั่งขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 
ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 
29 กันยายน 2562 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 
 
 



๕ 
 

ประธานที่ประชุม  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณา              
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเรื่องต่างๆ                     
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ   
 จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง                  
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่ าว ขอให้ทุกท่าน  
ได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การอภิปราย การซักถาม หรือ                        
การปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย 
ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บัดนี้ 
  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 เพ่ือพิจารณาวาระต่างๆ ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด              
6 วาระ กระผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา 2 ท่าน คือ 
       1. นายสุริยา อินต๊ะนอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                      

อำเภอเมืองแพร่ เขต 1    
  2. นางสุภารัตน์  การะเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                      

อำเภอเด่นชัย เขต 2  

 เรื่องที่ 2 องค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญและ            
วางพวงมาลา เนื่องในงาน “วันรพี” ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 
2562 เวลา 07.00 น.  ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดแพร่ การแต่งกาย           
ชุดสากลนิยม เสื้อเชิ้ตสีขาว สูทสีดำ รายละเอียดตามหนังสือที่ให้ทุกท่านแล้ว  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

 

 

 

 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 
เมษายน พ.ศ.2562 

   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม            
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด                   
จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562      
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562                    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานที่ประชุม   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
    ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตัดปี  - กรณีมิได้               

ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2561 

    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 
 
 



๗ 
 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญั ตติ  ขออนุมัติ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                      
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 
จำนวน 68 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,712,199.- บาท  

    เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (ฉบับที่  2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่  3) พ.ศ.2558 และ             
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยั งมิ ได้ก่อหนี้ ผูกพันแต่มี                 
ความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน            
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีสิ้นสุดระยะเวลา                 
การกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอึกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม ตามที่ได้รับอนุมัติ             
ให้กันเงินไว้ 

    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตัดปี - กรณีมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 68 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,712,199.- บาท                  
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 
  ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ดูจากตัวเลขของโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ บางส่วนราชการ อาทิ เช่น กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตมี 25 โครงการ 
กองช่าง 17 โครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอีก 10 โครงการ ขอให้
ท่านประธานช่วยเร่งรัดการดำเนินการโครงการดังกล่าว เพราะเกรงว่าเมื่อสิ้นสุดการ
ขยายเวลาแล้วจะดำเนินการไม่ทัน จะเป็นผลเสียหายต่อองค์กรของเราครับ 

 

 



๘ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ ท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องการ

ดำเนินการต่างๆ ซึ่งถ้าท่านดูจากโครงการแล้ว โครงการส่วนใหญ่ยกเว้นของกองช่าง 
จะเป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นี้จะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของจังหวัด ซึ่งในบางครั้งเมื่อคณะกรรมการของ
จังหวัดมีการประชุม กลายเป็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรากำหนดคุณลักษณะไว้ 
ไม่ตรงกับมาตรฐานของกระทรวงที่ออกใหม่ จึงทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการ
จัดซื้อ สำหรับกองอ่ืนๆ เช่น กองช่างก็ดี ผมจะเร่งรัดให้รีบดำเนินการครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่าย     

เงินตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติอนุมัติขยายเวลา การเบิกจ่าย     
เงินตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 68 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 26,712,199.- บาท 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
    ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  สำหรับระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.2 - 5.4 ผมขออนุญ าตมอบให้                
ท่านปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เป็นผู้นำเรียนเสนอครับ 

 

 



๙ 
 

ปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(นายปรีชา สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผนงาน 3 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,070,000.- บาท ดังนี้   

  1. ข้อความเดิม 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 194 ข้อ 1 ประเภท                 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,050,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำชำ หมู่ที่  2 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง เชื่อมกับ                 
ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น โดยทำการก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร                  
ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น E 0616319 N 2006434 
สิ้นสุด E 0616714 N 2006177 ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7)  

    - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (6) (18) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 19 (กองช่าง) 

 

  1. ข้อความใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน้า 194 ข้อ 1 ประเภท               
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,050,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง                  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำชำ หมู่ที่  2 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง เชื่อม                 
ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                      
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น             
E 0616710 N 2006172 สิ้นสุด E 0616482 N 2006332 ตามแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7)  

    - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (6) (18) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 
หน้าที่ 110 ลำดับที่ 2 (กองช่าง) 

 
 
 



๑๐ 
 

ปลัด อบจ.แพร่ 2. ข้อความเดิม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน้า 201 ข้อ 1 ประเภท            
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 320,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าขุดขยายลำห้วยต้นห้า หมู่ที่  3 บ้านห้วยขรึม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง                   
โดยทำการขุดขยายห้วย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 5.00 - 10.00 เมตร ก้นกว้าง
เฉลี่ย 2.00 - 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
7,850 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น E 063912 N 2017070 สิ้นสุด E 0640055 
N 2017658 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7)  

    - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (7) (18) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 7 (กองช่าง) 

 

  2. ข้อความใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน้า 201 ข้อ 1 ประเภท            
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 320,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าขุดขยายลำห้วยต้นห้า หมู่ที่  3 บ้านห้วยขรึม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง                   
โดยทำการขุดขยายห้วย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 10.00 - 18.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 
3.00 - 8.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม.    
พิกัดเริ่มต้น E 0639128 N 2017079 สิ้นสุด E 0639328 N 2017207             
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7) 

    - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (7) (18) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 
หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1 (กองช่าง) 

 

  3. ข้อความเดิม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                   

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน้า 211 ข้อ 1 ประเภท            
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,700,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

  ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่2 ตำบลน้ำชำ เชื่อมกับ ตำบลสูงเม่น 
อำเภอสูงเม่น โดยทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ 

  ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 - 5.00 เมตร ยาว 983.00 เมตร 
  ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 - 5.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร 
  ระยะทางดำเนินการรวม 1,176 เมตร 
 



๑๑ 
 

ปลัด อบจ.แพร่ ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E 0617564 N 1994633  สิ้นสุด E 616835 N 1995129 
  ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E 0617055 N 1995158 สิ้นสุด E 0616917 N 1995244 

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7)  

    - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (6) (18) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 13 (กองช่าง) 

 

  3. ข้อความใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                   

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน้า 211 ข้อ 1 ประเภท            
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,700,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

  ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่2 ตำบลน้ำชำ เชื่อมกับ ตำบลสูงเม่น 
อำเภอสูงเม่น โดยทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ 

  ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 983.00 เมตร 
  ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร 
  ระยะทางดำเนินการรวม 1,176 เมตร 
  ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E 0617564 N 1994633  สิน้สดุ E 616835 N 1995129 
  ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E 0617035 N 1995115 สิ้นสุด E 0616917 N 1995244 

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7)   

    - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (6) (18) 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 
หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1 (กองช่าง) 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ               
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
         
 
 



๑๒ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ   
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลง                 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่     

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ เห็นชอบญัตติขออนุมัติ                
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 แผนงาน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,070,000.- บาท    

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5.3  
 ข้อ 5.3  ญั ตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 สำหรับญัตตินี้ขอแก้ไขข้อความในญัตติ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
ทุกท่านแล้ว โดยขอยกเลิกการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จำนวน 3,500,000.- บาท พร้อมขอแก้ไขการโอนเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
และขอใช้คำแถลงใหมต่ามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว   

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ   
 เนื่องจากญัตตินี้ท่านปลัดฯ ขอแก้ไขข้อความในญัตติ กระผมจึงต้อง           
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)             
พ.ศ.2554 ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความ           
ในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอน
ชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ 
เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอม
จากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการ
แปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง   
 
 
 



๑๓ 
 

ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ยกเลิกการโอนไปตั้ งจ่ายรายการใหม่ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จำนวน 
3,500,000.- บาท พร้อมขอแก้ไขการโอนเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และ          
ใช้คำแถลงใหม่ตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่าน ในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณ ครับ  สรุป ว่าที่ ป ระชุมแห่ งนี้ มี มติ เห็นชอบ ยินยอมให้                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ยกเลิกการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ของ              
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 3,500,000.- บาท พร้อมขอแก้ไขการโอนเงิน 
งบประมาณที่ เกี่ยวข้อง และใช้คำแถลงใหม่ ตามเอกสารที่ ส่ งให้ทุกท่าน             
ในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดัแพร่ แจ้งความประสงค์

ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือนำมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จำนวน 4 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,370,968.- บาท สำหรับ
ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทัน
เหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และขอโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 

   1. โอนลดงบประมาณ  จำนวนทั้งสิ้น  9,370,968.- บาท ดังนี้ 
  1.1  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนลดงบประมาณ 
จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 411,000.- บาท ดังนี้ 

                 1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 411,000.- บาท 
    1.2  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนลดงบประมาณ  

 จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 8,859,768.- บาท ดังนี้ 
       1.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 8,859,768.- บาท   

ปลัด อบจ.แพร่  1.3 กองแผนและงบประมาณ โอนลดงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน 
เป็นเงิน 22,700.- บาท ดังนี้ 

    1.3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 22,700.- บาท 
      1.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนลดงบประมาณ 

จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 61,000.- บาท ดังนี้  
    1.4.1 แผนงานการศึกษา เป็นเงิน 61,000.- บาท 
 
 
 



๑๔ 
 

ปลัด อบจ.แพร่         1.5 กองพัสดุ และทรัพย์สิน โอนลดงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน 
เป็นเงิน 16,500.- บาท ดังนี้  

          1.5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 16,500.- บาท 
 

   2. โอนตั้งรายการใหม่ งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 9,370,968.- บาท 
ดังนี้ 
  2.1  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนตั้งรายการใหม่ 
จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 411,000.- บาท ดังนี้ 
                 1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 350,000.- บาท 
  2) ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 61,000.- บาท 

  2.2 กองแผนและงบประมาณ  โอนตั้ งรายการใหม่ จำนวน          
1 แผนงาน เป็นเงิน 22,700.- บาท ดังนี้ 

   1 ) ค่ าจั ดหาครุภัณฑ์ สำนั กงาน (เก้ าอ้ี สำนั กงาน) โดยมี         
คุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอ้ีบุนวมหรือหนังมีพนักแขน มีล้อ 5 แฉก ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม                   
มีโช๊คปรับสูงต่ำ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,400.- บาท เป็นเงิน 7,200.- บาท 
  2) ค่าจัดหากล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
20 ล้านพิกเซล เป็นเงิน 15,500.- บาท 

  2.3  กองช่าง โอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 2 แผนงาน เป็นเงิน 
8,859,768.- บาท ดังนี้    
  1) ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
ถนนสาย พร.ถ. 1-0022 บ้านโจ้โก้แม่หล่าย - บ้านวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
เป็นเงิน 449,500.- บาท 
  2) ค่าตีเส้นจราจร ถนนสาย พร.ถ. 1-0031 บ้านนาแหลม - 
บ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นเงิน 458,000.- บาท 
  3) ค่าปรับปรุงศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 770,000.- บาท 

   4) ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านบุญเริง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเวียง 
อำเภอร้องกวาง เชื่อม อ่างเก็บน้ำห้วยหอย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
เป็นเงิน 750,264.- บาท  
  5) ค่าก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุ เป็นเงิน 1,922,800.- บาท 

  6) ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เป็นเงิน 4,000,000.- บาท 
  7) ค่ าก่ อส ร้ า งธน าคารน้ ำใต้ ดิ นบ่ อชะลอน้ ำบ่ อ เบ รค              
(ถ้ำผานางคอย) บ้านผาหมู ตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นเงิน 148,689.- บาท 
  8) ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) 
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์  เป็นเงิน 
153,709.- บาท 
  9) ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) 
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา เป็นเงิน 251,806.- บาท 
 
 



๑๕ 
 

 
ปลัด อบจ.แพร่  2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนตั้งรายการใหม่ 

จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 61,000.- บาท ดังนี้  
          1) ค่าจัดหาชุดรับแขก ชนิดโซฟาขาเหล็กชุปโครเมี่ยมบุหนัง
หุ้มฟองน้ำ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟาหนังขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว 
โซฟาหนัง ขนาด 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว โต๊ะกลาง (กระจก) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 
16,000.- บาท 
  2) ค่าจัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค ์ผิวหน้าโฟเมก้า ขนาดความยาว 
180 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัวๆ ละ 
1,500.- บาท เป็นเงิน 45,000.- บาท 

  2.5 กองพัสดุและทรัพย์สิน โอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 
จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,500.- บาท ดังนี้ 
          1) ค่าจัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท  
เป็นเงิน 16,500.- บาท  
 สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ แบบแปลน
เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำแถลงการณ์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  จึ งขอเสนอญั ตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป            

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ   
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                  
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 4 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,370,968.- บาท 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5.4 
 ข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                
ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ             
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 41 โครงการ 
จำนวนเงินทั้งสิ้น 13,781,900.- บาท  

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (ฉบับที่  2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่  3) พ.ศ.2558 และ             
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยั งมิ ได้ก่อหนี้ ผูกพันแต่มี                 
ความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน            
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จำนวน 41 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,781,900.- บาท รายละเอียด
ตามบัญชีที่ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติต่อไป   

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ   
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
    
 
 

 



๑๗ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงิน    
ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.2562 จำนวน 41 โครงการ เป็ น เงินทั้ งสิ้ น 
13,781,900.- บาท  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5.5 
 ข้อ 5.5 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง)  
. ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

       บัดนี้  ถึ งเวลาที่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่                 
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั้ง ฉะนั้น          
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง   
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1   เงินฝากธนาคาร จำนวน 475,864,925.47   บาท 
 1.1.2   เงินสะสม จำนวน 331,721,412.38 บาท 

 1.1.3   ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน   73,505,682.72 บาท 
 1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

 จำนวน 1 โครงการ   จำนวน        520,000.00 บาท 
 1.1.5   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จำนวน 75 โครงการ จำนวน   34,058,207.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน   97,260,220.04 บาท 

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561   
(1) รายรับจริง  จำนวน  488,160,566.10 บาท  ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร จำนวน   19,923,438.22 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   
   จำนวน     2,374,563.20 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน     4,576,495.62 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี      
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน        251,743.96 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน จำนวน          50,120.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 272,670,005.10 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 188,314,200.00 บาท 
 



๑๘ 
 

นายก อบจ.แพร่  (2) เงินอุดหนุนที่ รัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  จำนวน 
24,450,664.75 บาท 

 (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  455,713,859.38  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง จำนวน   17,162,621.33 บาท 
 งบบุคลากร จำนวน 120,623,041.89 บาท 
 งบดำเนินงาน จำนวน 176,251,214.16 บาท 
 งบลงทุน จำนวน 126,037,547.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น จำนวน          43,000.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน จำนวน   15,596,435.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
 จำนวน   24,450,664.75 บาท 

 (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม     ไม่มี 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ไม่มี 
  

                     โดยมีหลกัการดังนี ้
  ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน  586,700,000.00 บาท   
  แยกรายละเอียดตามหมวดรายได้ ดังนี้ 

  1. รายได้จัดเก็บเอง  แยกเป็น 
- หมวดภาษีอากร จำนวน    18,000,000.00 บาท 
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน      1,898,430.00  บาท 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน      4,500,000.00 บาท 

  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน         350,000.00  บาท 
- หมวดรายได้จากทุน จำนวน           10,000.00 บาท 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง    จำนวน 24,758,430.00  บาท                                       

  2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น 
- หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  271,200,000.00 บาท  

 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 271,200,000.00 บาท 

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น   
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  290,741,570.00 บาท 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    290,741,570.00 บาท 
    

 รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น  586,700,000.00 บาท 
   

 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  586,700,000.00 บาท 
 แยกรายละเอียดตามด้านและแผนงาน  ดังนี้ 
 ด้านบริหารงานทั่วไป 89,282,060.00 บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 88,982,060.00 บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน            300,000.00  บาท 
 
 
 
 



๑๙ 
 

นายก อบจ.แพร่ ด้านบริการชุมชนและสังคม                           333,244,264.00 บาท 
 แผนงานการศึกษา 151,080,764.00  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข 149,020,000.00  บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์   21,864,000.00  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน     2,712,500.00 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     3,145,000.00 บาท 
 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ     5,422,000.00 บาท 

 ด้านการเศรษฐกิจ 142,385,300.00 บาท 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 133,788,300.00  บาท 
 แผนงานการเกษตร     8,597,000.00  บาท 
 ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   21,788,376.00 บาท 
 แผนงานงบกลาง   21,788,376.00 บาท 
 

  เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ท่านนายกฯ ครับ   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรา ถ้าเปรียบเป็นบริษัทก็ถือว่าเป็น

บริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีทุนเยอะ ผมเข้ามาทำงานเมื่อ 20 ปีก่อน พ.ศ.2543             
มีงบประมาณแค่ 10 - 20 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เราตอนนี้        
มีงบประมาณเกือบ 600 ล้านบาท ถือว่าเจริญก้าวหน้ามาก มีความม่ันคง                

  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องงบประมาณ ในวาระที่ 1 
เรียนเชิญครับ 

    ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 
 ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ  จากข้อสังเกตของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดแพร่ รู้สึกว่ามีหลายส่วนราชการตั้งงบประมาณไว้สูงมาก อาทิเช่น 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าทำงานนอกเวลา ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่โครงการหนึ่ง   
. 
 
 



๒๐ 
 

นายสุนทร  หอมขจร ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นค่าเครื่องแต่งกาย           
วงโยธวาทิต จำนวน 72 ชุด ตั้งไว้ 325,000 บาท ตกชุดละ 4,000 กว่าบาท 
ต้องขอฝากท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้พิจารณาด้วย หากว่าการใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปด้วย
ความเหมาะสม โปร่งใส ก็จะทำให้ฐานะทางการเงินการคลัง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่เรามั่นคง นอกจากนั้นจะสร้างประโยชน์ให้พ่ีน้องประชาชนชาวแพร่
ได้มากยิ่งขึ้นด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  กระผมขออนุญาตสอบถามผ่ านทางท่านประธานสภาฯ ไปถึ ง         
ท่านผู้บริหารฯ ท่านจะสังเกตเห็นว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 และพ.ศ.2563 การบริหารงบประมาณ            
ในปี พ.ศ.2561 เรามีการบริหารงบประมาณในการบริหารอยู่ 480 กว่าล้านบาท       
พ.ศ.2562 ลดลงมาเหลือ 475 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2563 ปีนี้สูงมาก               
มีงบประมาณที่เราประมาณการไว้ 580 กว่าล้านบาท เราลองมาดูสถานะทางการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่องของการจัดเก็บภาษี ท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านลองสังเกตดูว่า การจัดเก็บภาษีของเรานั้นไม่ว่าจะเป็น หมวดภาษีอากร 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หรืออ่ืนๆ  
จะเห็นว่ามีรายได้จากส่วนนี้น้อยมาก แต่ถ้าดูตามความเป็นจริง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่มีทรัพย์สินเยอะมาก แต่ปรากฏว่ารายได้จากทรัพย์สินเหล่านี้มีน้อยมาก 
ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าในส่วนของภาษีที่เราไปจัดเก็บ ยกตัวอย่างเช่น ภาษีน้ำมัน 
ภาษีโรงแรม ซึ่งโรงแรมเราก็มีหลายที่ ปั้มน้ำมันก็มีหลายแห่งพอสมควร และ      
อยากจะสอบถามในส่วนของภาษีล้อเลื่อน ณ เวลานี้เขาได้ตัดงบประมาณส่วนนี้ 
ไปแล้วใช่หรือไม่ เพราะจะสังเกตเห็นว่างบประมาณที่เราจัดเก็บได้เองมีไม่มาก              
ส่วนงบประมาณท่ีเราได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป 200 กว่าล้านบาทนั้น รายได้ส่วนมาก
จะมาจากตรงนั้น ฉะนั้น ผมขอฝากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ น่าจะมี            
การจัดเก็บหรือมีการพิจารณาตั้งข้อบัญญัติในการจัดเก็บภาษีรายได้ เพ่ือที่จะ
นำมาพัฒนาจังหวัดแพร่ได้มากกว่านี้ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
 



๒๑ 
 

นางกุลชา  บัญสว่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 2 

  จากที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวชี้แจง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในส่วนของ 
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 586,700,000.- บาท ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา จะเห็นว่าเราใช้งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
เกือบ 25 % คือประมาณ 151 ล้านบาท ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตว่าในข้อบัญญัติ 

 ให้ความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมที่ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เช่น โครงการ           
ค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษ English Camp โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ            
ของนักเรียนในสังกัด หากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือโรงเรียน             
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถ้าให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ทำไมไม่คิดปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนของเราให้เป็น
หลั กสู ตร  English Program ให้ มี ความโดด เด่น ใน เรื่ องของโรงเรียนที่ มี
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในเมื่อปีๆ หนึ่งเราสนับสนุนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเยอะมาก ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารพิจารณา
ทบทวนดู เผื่อในปีงบประมาณต่อไปจะได้ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนเรา ขอบคุณค่ะ    

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์  ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

  ประเด็นที่ผมขอนำเสนอสืบเนื่องจากการที่คณะสมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา               
มีสิ่งหนึ่งถ้าเราจะนำมาเปรียบเทียบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะเห็นได้ชัด
ถึงความแตกต่าง คือในเรื่องของรายได้ ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา มีรายได้ปีหนึ่งๆ ประมาณ 1,600 ล้านบาท ถ้าย้อนมาดู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีความแตกต่างกัน ไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้ 
ที่ผมพูดไม่ได้จะมากดดันแต่อย่างใด แค่อยากจะนำเสนอให้ท่านอ่ืนๆ ได้รับทราบ 
มีท่านหนึ่งถามผมว่าคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร ผมก็ตอบไปว่ามันต่างกัน ต่างกันทั้ง
ทางด้านภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชาวบ้าน 
ขอบคุณครับ 

 
 



๒๒ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนฤพนธ์  ศรีใจลมครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ  

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ผมขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ ในการจัดทำร่าง

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากที่เคยจัดทำงบประมาณในปีอ่ืนๆ ที่ผ่าน เพราะในปีนี้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง ได้เป็นองค์กรนำร่องที่จะนำเสนองบประมาณไปยัง      
สำนักงบประมาณโดยตรง ซึ่งทุกปีเราต้องผ่านหลายแห่ง ทั้งจังหวัด ทั้งกรม            
ทั้งกระทรวง สำหรับปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป เราจะต้องจัดทำงบประมาณไปยัง
สำนักงบประมาณโดยตรง การที่สำนักงบประมาณจะอนุมัติหรือไม่ เราจะต้องไป
ชี้แจงให้สำนักงบประมาณได้รับทราบ ท่านอาจจะเห็นว่าปีนี้ งบประมาณ              
ทำไมเพ่ิมเติมขึ้นมามาก เพราะว่าสำนักงบประมาณได้แจ้งมาแล้วว่าเราสามารถ           
ที่จะจัดทำงบโดยที่ไม่จำกัดจำนวน ท่านจะเสนอเป็นพันล้านหมื่นล้านก็แล้วแต่ 
เขาจะไปพิจารณาดูว่าโครงการไหนเหมาะสมไม่เหมาะสม เขาก็จะเรี ยกเราไป           
เพ่ือสอบถาม และเราก็ต้องอธิบายให้ได้ว่างบประมาณที่ตั้งมานี้ทำประโยชน์อะไร
ให้กับพ่ีน้องประชาชนและประเทศชาติได้บ้าง สามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง 
โดยเฉพาะงบประมาณต่างๆ ได้รับการชี้แจงว่า 1. จะต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2. จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงจะได้รับ 
การพิจารณา สมมติว่า เรามีโครงการพันล้านที่จะต้องสร้างอะไรต่างๆ เราก็ต้อง
ไปชี้แจงว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไร ดังนั้นแล้วการจัดทำงบประมาณ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไปนี้  ถึงแม้ว่าท่านสมาชิกสภาฯ ไม่ว่าจะเขตใด                
เขตหนึ่งก็ตาม มีโครงการใหญ่ที่จะนำเสนอก็นำเสนอมาก็ได้ไม่มีปัญหา แต่จะผ่าน
หรือไม่ผ่านก็อีกเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
ได้นำเสนอไปยังสำนักงบประมาณ 80 กว่าล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มาเงินอุดหนุน
ประเภทนี้ เราจะได้มา 40 กว่าล้านบาท เราก็ต้องไปชี้แจงว่าทำไมจะต้อง 80 ล้านบาท 
ประชาชนได้รับประโยชน์  ราชการได้ประโยชน์อย่างไร เมื่ อ เขาเห็นว่า                    
สอดคล้ องกับแผน พัฒ นาชาติ  20 ปี  สอดคล้ องกับแผนพัฒนาจั งหวัด                          
และเป็นประโยชน์ ตลอดถึงสำนักงบประมาณมีงบประมาณเพียงพอ เขาก็จะ                  
จัดสรรมาให้ จึงขอนำเรียนให้ทุกๆ ท่านได้รับทราบว่า งบประมาณไม่มีการจำกัด 
หากโครงการนั้นมีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ  ท่านก็สามารถ                      
เสนอมาได้ เพ่ือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะได้นำเข้าแผนและขออนุมัติ
งบประมาณต่อไปครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ที่กรุณาชี้แจง ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
 



๒๓ 
 

ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็นชอบรับหลักการแห่ งร่างข้อบัญญัติ                    
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง)    

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แห่งนี้   
ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง)  
 ขั้นตอนต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน หรือแล้วแต่สภาองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดแพร่ จะเห็นชอบเป็นอย่างอ่ืน  จะให้คณะกรรมการแปรญัตติ              
ร่างข้อบัญญัตชิุดเดิมที่เคยตั้งไว้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเลือกคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ 

  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ  

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายโชคชัย  พันศิริวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 

  ขอเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ชุดใหม่ และควรตั้งจำนวน 7 ท่านครับ 

ประธานที่ประชุม ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ   รับรอง (ยกมือ) 

นายนิคม  อินทรโกศล  รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่                
ขอเรียนเชิญครับ 

ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ              

ชุดใหม่ จำนวน 7 ท่าน ตามที่ท่านโชคชัย พันศิริวรรณ เสนอ กรุณาออกเสียง         
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 



๒๔ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ  ต่อไปเป็นการเสนอชื่ อคณะกรรมการแปรญั ตติ                      
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวน 7 ท่าน   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 12 และ 107               
ให้ เลือกคนที่หนึ่ งก่อน แล้วจึงเลือกในลำดับถัดไปทีละคน จนกว่าจะครบ                 
ตามจำนวน สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอเรียนเชิญครับ 

 ขอเชิญท่านศิริมงคล  ทนันชัย ครับ 

นายศิริมงคล  ทนันชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายศิริมงคล ทนันชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 5 

  ขอเสนอนายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัต ิเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 1 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม รับรอง (ยกมือ) 

นางกุลชา  บัญสว่าง รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้ รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ                
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้ท่านพิภพ 
ถานะวุฒิพงศ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 1 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่ อไปเป็ นการเสนอชื่ อคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ                     
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 2   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
 ขอเสนอนางกุลชา บัญสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 2 

 

 



๒๕ 
 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายวังสาคร  หมั่นขีด รับรอง (ยกมือ) 

นายสมัย  เนื้ออ่อน รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้ท่านกุลชา 
บัญสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 2 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่ อไปเป็ นการเสนอชื่ อคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ                     
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 3   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 
 ขอเสนอนายสุนทร หอมขจร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 3 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางกรรณิการ์  ผาภูมิ รับรอง (ยกมือ) 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 3 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้ท่านสุนทร 
หอมขจร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 3 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่ อไปเป็ นการเสนอชื่ อคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ                     
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 4   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านปอรวัลย์  มุดเจริญ ครับ 
 



๒๖ 
 

นางสาวปอรวัลย์  มุดเจริญ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอลอง เขต 3 
 ขอเสนอนายศิริมงคล  ทนันชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 4 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ รับรอง (ยกมือ) 

นายศฤงคาร  นันตา รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 4 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่ าน ใด เสนออีก เป็ น อันว่ าที่ ป ระชุมแห่ งนี้ เห็ นชอบให้                
ท่านศิริมงคล ทนันชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 4 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่ อไปเป็ นการเสนอชื่ อคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ                     
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 5   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านกรรณิการ์  ผาภูมิ ครับ 

นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสาวกรรณิการ์ ผาภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอลอง เขต 1 
 ขอเสนอนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 5 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางสาวปอรวัลย์  มุดเจริญ รับรอง (ยกมือ) 

นายสุนทร  หอมขจร รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 5 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่ าน ใด เสนออีก เป็ น อันว่ าที่ ป ระชุมแห่ งนี้ เห็ นชอบให้                
ท่านสุภวัฒน์ ศุภศิริ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 5 

 
 



๒๗ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่ อไปเป็ นการเสนอชื่ อคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ                     
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 6   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 2 
 ขอเสนอนายโชคชัย  พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 6 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางสาวธณัชชา  ธาดาจารึกสกุล รับรอง (ยกมือ) 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 6 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้ท่านโชคชัย  
พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 6 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่ อไปเป็ นการเสนอชื่ อคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ                     
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 7   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านนิคม  อินทรโกศล ครับ 

นายนิคม  อินทรโกศล  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนิคม อินทรโกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอลอง เขต 2 
 ขอเสนอนางสาวกรรณิ การ์  ผาภู มิ  เป็ นคณะกรรมการแปรญั ตติ                   
รา่งข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 7 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 

 



๒๘ 
 

นายศริิมงคล ทนันชัย รับรอง (ยกมือ) 

นายเจริญ  สมปาน รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 7 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่ าน ใด เสนออีก เป็ น อันว่ าที่ ป ระชุมแห่ งนี้ เห็ นชอบให้                     
ท่านกรรณิการ์ ผาภูมิ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คนที่ 7 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ท่ านใดเห็นชอบ                      
ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 

   1. นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ 
    2. นางกุลชา  บัญสว่าง 
    ๓. นายสุนทร   หอมขจร 
   ๔. นายศิริมงคล  ทนันชัย 
    ๕. นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ 
    ๖. นายโชคชัย   พันศิริวรรณ 
     ๗. นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณ ครับ  เป็ น อันว่าสภาแห่ งนี้ เห็นชอบให้ คณ ะกรรมการ                
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 7 ท่าน ทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ในครั้งนี ้

   ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  และกำหนด                 
นัดประชุมเพ่ือแปรญั ตติ  ขอเรียน เชิญท่ านสมาชิกสภาองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดแพร่ครับ 

ขอเชิญท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ครับ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 

 
 
 
 



๒๙ 
 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  ใคร่ขอปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเสนอกำหนดระยะเวลา       
เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ
ประชุมเพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ      
พ.ศ.๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.00 - ๑5.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ประธานที่ประชุม ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายสุนทร  หอมขจร รับรอง (ยกมือ) 

นางกุลชา  บัญสว่าง รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ 
  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดเห็นชอบตามที่       

ท่านโชคชัย พันศิริวรรณ เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และประชุมเพ่ือแปรญัตติ   
ตั้งแต่วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - ๑5.๐๐ น. ณ สำนักงาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณ ครับ  สรุปว่าที่ ป ระชุมแห่ งนี้ มี มติ เห็ นชอบให้ กำหนด                       
วัน เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้ังแต่วันที่ 7 - 9  
สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. และประชุมเพ่ือแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 
10 - 11 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - ๑5.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านศิริมงคล  ทนันชัย ครับ 

นายศิริมงคล  ทนันชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายศิริมงคล  ทนันชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 5 

  สืบเนื่องจากเมื่อวันก่อนได้พูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และได้รับการร้องเรียน เรื่อง ทางเดินที่เป็นถนน
แอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณหน้าสนามยิงปืนที่ประชาชนใช้วิ่งออกกำลังกาย 
ปรากฏว่าพ้ืนถนนแตกเป็นหลุม ประชาชนวิ่งไปสะดุดหลุมแล้วเกิดอุบัติเหตุ              
หากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบ และรีบแก้ไขก็จะเป็นการดี                                
และอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนมา คือ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ตั้งอยู่
ข้างศูนย์ฟิตเนส มีหลายเครื่องที่ชำรุดและยังไม่ได้มีการซ่อมแซมให้เรียบร้อย 
ประชาชนที่เขาจะมาออกกำลังกายก็ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้
จึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รีบ
ติดตามและแก้ไขเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านศิริมงคล  ทนันชัย ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
 ขอเรียนเชิญครับ    

  ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 2 
 อย่างที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนในที่ประชุมว่า ขณะนี้องค์การบริหาร
ส่ วนจั งห วัดแพร่ เป็ นหน่ วยงานที่ ขอรับ งบประมาณ ในส่ วนกลางจาก                     
สำนักงบประมาณได้ ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดแพร่                 
ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ซึ่งเกษตรกรหลายๆ ท่าน พี่น้องประชาชนในเขต
อำเภอวังชิ้นก็ได้รับปัญหาภัยแล้ง สืบเนื่องจากสภาพภูมิอากาศฝนไม่ตก                
ตามฤดูกาล ในส่วนนี้จึงขออนุญาตฝากท่านผู้บริหารว่าในเมื่อองค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัดแพร่ ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ หากเรามีโอกาส 
ที่จะนำเสนอโครงการไปยังสำนักงบประมาณ อยากจะฝากว่าขอให้ความสำคัญ    
ในเรื่องของแหล่งน้ำ เรื่องของการกักเก็บน้ำ เพราะว่าในส่วนของพ่ีน้องประชาชน
ที่มีปัญหาคือ เราไม่มีแหล่งน้ำ ไม่มีที่กักเก็บน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง      
..  



๓๑ 
 

นางกุลชา  บัญสว่าง ที่มีปัญหาคือ เราไม่มีแหล่งน้ำ ไม่มีที่กักเก็บน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง      
อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นไปได้โครงการสำคัญๆ นอกเหนือจากปัญหาภัยแล้งแล้ว           
ขอฝากท่านผู้บริหารดูแลเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับพ่ีน้องเกษตรกร                
พ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จึงขอฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
 ขอเรียนเชิญครับ    

  ขอเชิญท่านเจริญ  สมปาน ครับ 

นายเจริญ  สมปาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 4 

  มีเรื่องที่ชาวบ้านฝากมานำเรียนผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหาร 
3 เรื่อง 1. เรื่องเครื่องจักร ที่ทางเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ขาดความเข้าใจ
ที่ตรงกับเรา เรื่องน้ำมัน น้ำมันเราประมาณการเต็มทุกวัน การทำงานถ้าเบิกที่
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ทางเราจะเบิกเต็ม แต่ว่าการปฏิบัติงาน            
บางวันไปช้ าแต่ เลิ กงานเร็ว เขาฝากมาบอก แต่ ในเขตพ้ืนที่ ผมไม่มีปัญหา                   
ผมให้ชาวบ้านเติมน้ำมันเอง ชาวบ้านจะไปเฝ้าเจ้าหน้าที่ทำงาน ถ้ามาช้าก็เติมให้น้อย 
มาเร็วก็เติมให้มาก แก้ไขด้วยวิธีนี้ลดการขัดแย้ง ผมคิดว่าถ้าจะมีการแก้ไขในเรื่องนี้ 
ควรจะเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทางเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล      
มาทำความเข้าใจว่าการเติมน้ำมันเราจะให้เขาดูแล ไม่ใช่เบิกน้ำมันมาเต็มอัตรา     
แล้วให้ เรามาจัดการเอง มันจะเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดแพร่ได้ 2. เรื่องโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือโครงการต่างๆ ที่เราเข้าไป
พัฒนาให้ชาวบ้าน จะมีผู้รับเหมาฟันราคาลง 30 - 40 % แทบทุกโครงการ สิ่งนี้เป็น
ผลดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทำให้มีฐานะที่มั่นคงขึ้น แต่ขอฝากหน่วยงาน
ผู้ตรวจสอบ ทางกองช่างผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบให้ตรวจสอบโครงการ         
ทุกโครงการให้ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ไม่ใช่สร้างได้ไม่กี่วันก็ชำรุดเสียหาย        
3. เรื่องภัยแล้ง ตามที่ท่านกุลชา บัญสว่าง ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้  ตอนนี้             
มีทางแก้ปัญหาหลายทาง เพราะว่าจังหวัดแพร่มีพ้ืนที่ในการจัดทำแหล่งน้ำจำกัด 
ด้วยเป็นพื้นที่ลาดชันใกล้ภูเขา ปัญหานี้ทำให้สร้างแหล่งน้ำได้ยาก ฉะนั้นจึงขอฝาก
เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ผมว่าพ้ืนที่ของจังหวัดแพร่น่าจะเพ่ิมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
ให้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้  เพราะที่ผ่านมา                
ท่านนายกฯ ก็เน้นย้ำการแก้ปัญหาภัยแล้งให้พ่ีน้องชาวแพร่เป็นอย่างดี และอีกเรื่อง                  
ขอฝากถึงท่านนายกฯ เนื่องจากสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านฝากมา เพราะเกิดปัญหา
หลายพ้ืนที่ เรื่องถ้าท่านนายกฯ จะไปลงพ้ืนที่ในเขตไหนจุดไหน ขอให้ท่านแจ้ง
สมาชิกสภาฯ ในเขตด้วย เพ่ือที่จะได้ทำความเข้าใจกันไม่มีปัญหาต่อฝ่ายปกครอง
ในพ้ืนที่ด้วย จะได้ลดปัญหาข้อขัดแย้งกัน ขอบคุณครับ.  

 
 



๓๒ 
 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านเจริญ  สมปาน ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
 ขอเรียนเชิญครับ    

  ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 
 ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พูดกันถึงเรื่องปัญหาเครื่องจักร เรื่องของ
การแก้ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวานผมได้มีโอกาสได้ไปที่กองช่าง ไปธุระส่วนตัว ก็ได้ไป
เห็นเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เท่าที่ผมสอบถาม เขาบอกว่า
เครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องจักรหนัก เครื่องจักรกล เขาได้แบ่งเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 
อยู่ในเขตพ้ืนที่ อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง อำเภอหนองม่วงไข่ ชุดที่ 2 อำเภอเมืองแพร่ 
อำเภอสูงเม่น ชุดที่ 3 อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น แต่เมื่อวานนี้ผมเห็น
เครื่องจักร รถแบคโฮ รถขุดดินจอดอยู่เต็มไปหมด ขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหาร เราสามารถปรับโยกได้หรือไม่ ผมเข้าใจในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองแพร่ 
อำเภอสูงเม่น พ้ืนที่ที่ เราจะไปทำอ่างเก็บน้ำต่างๆ เราก็ปรับโยกเครื่องจักร               
ท่านจะสังเกตเห็นเมื่อสักครู่ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขออนุมัติกันเงิน
ไว้เบิกตัดปี ตั้งแต่ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ไปปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้ามไปปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แต่เครื่องจักรเหล่านั้นก็มีอยู่มากมายที่กองช่าง ผมว่าเราไม่จำเป็นต้อง
เจาะจงว่าเครื่องจักรชุดนี้ต้องนำไปใช้งานได้เฉพาะเขตพ้ืนที่นี้  ถ้าพ้ืนที่ไหนที่มี            
ความเดือดร้อน มีความจำเป็นเร่งด่วนกับพ่ีน้องประชาชนชาวแพร่ ผมว่าเราสามารถ
ปรับโยกไปใช้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ในต่างเขตต่างพ้ืนที่ได้ อยากจะขอฝากตรงนี้ เรื่องที่ 2 
ผมในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ อยากจะขอฝากเรื่องปัญหา             
ที่เราเจอในทุกปี จะเห็นได้ว่าร่างข้อบัญญัติปีนี้มี 320 กว่าหน้า มีระยะเวลาประชุม
เพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ กระชั้นชิด เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ขอฝากท่าน
ผู้อำนวยการของแต่ละส่วนราชการ ขอให้ท่านทำบัญชีเปรียบเทียบการได้รับจัดสรร
งบประมาณปี 2561 ปี  2562 ปี  2563 ให้ส่งมาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด                   
ให้เสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 และฝากท่านผู้อำนวยการ                
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช่วยส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ ขอฝากอีกเรื่องโครงการที่ท่านจัดทำเป็นโครงการใหม่
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้ท่านนำตัวโครงการมาให้คณะกรรมการ            
แปรญัตติฯ ดูด้วย จะได้ดูหลักการ วัตถุประสงค์ เหตุผลที่ท่านทำโครงการนี้ขึ้นมา
เพ่ืออะไร จะได้ดูว่าพ่ีน้องประชาชนชาวแพร่ได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
ขอบคุณครับ 
 
 
 



๓๓ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
 ขอเรียนเชิญครับ    

  ขอเชิญท่านสมัย  เนื้ออ่อน ครับ 

นายสมัย  เนื้ออ่อน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสมัย  เนื้ออ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 3 

   ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องจักร              
ใช้น้ำมันต่างๆ จริงๆ แล้วก็มีปัญหาจากท้องถิ่นขนาดเล็กเหมือนกัน ผมพยายาม
จะไม่ให้มีปัญหาเกิดกับกองช่าง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แม้แต่งบประมาณ                    
ที่ เราจะนำโครงการไปลง ถ้าผมมีโอกาสไปประชุมอำเภอผมจะอธิบายไว้ก่อน                
เพราะโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถ้าไปลงในพ้ืนที่ก็มีประโยชน์
กับพ่ีน้องประชาชน บางทีการมีอคติกับคนบางคนทำให้เกิดปัญหาสุญญากาศ               
แต่ผมเชื่อฝีมือท่านผู้อำนวยการกองช่าง ส่วนงานในพ้ืนที่ผม ผมจะลงไปดูเอง                   
เราต้องให้ความสำคัญกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไปช่วยดูแล ไปช่วย
แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพ้ืนที่                 
ไม่เข้าใจในเรื่องการบริหารน้ำมัน ให้น้ำมันไปแล้วไม่ดูแลทำให้ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์ 
ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกฯ เวลาที่ท่านไปประชุมอยากให้ท่าน            
พูดเรื่องนี้ด้วย เพราะเคยเจอปัญหาที่บ้านกวางในเขตพ้ืนที่ผม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกวางไปขุดท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ไปทำประปา
ภูเขาแล้วไม่แจ้ง แบบนี้ถือว่าผิดผมเลยคาดโทษ เมื่อคุณไม่รู้จุดแล้วคุณไปชี้ทำไม 
เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผมชี้แจง   
แทนกองช่างตลอด ชาวบ้านก็ชื่นชมในผลงานของกองช่างเรา แต่ที่มีปัญหา
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะวางแผนดำเนินการอย่างไร 
ขอฝากท่านนายกฯ อีกเรื่องหนึ่งเห็นว่ามีแหล่งน้ำขนาดเล็กบริเวณแถวลุ่มน้ำยม                  
มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกัน ซ่ึงอยู่ในเขตป่า
แต่ เป็นของดั้ งเดิม เราจะหาวิธีการแก้ปัญหาขุดลอกอย่างไรให้ชาวบ้าน                     
ไดร้ับประโยชน์ ผมคิดว่าน่าจะทำได้เพราะทำมาก่อนหลายสิบปีแล้ว แต่เพ่ิงมาคิด
ที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ นี่คือปัญหาแต่ผมว่าน่าจะดูตามข้อเท็จจริงมากกว่า ผมขอฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหลายๆ แห่ง                  
ที่มีอยู่ เราควรจะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องขุดลอกว่าจะทำอย่างไร หรือจะจัดหา
งบประมาณจากส่วนไหนมาช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านอย่างยั่งยืนได้ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสมัย  เนื้ออ่อน ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
 ขอเรียนเชิญครับ    

  ขอเชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 



๓๔ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

  ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร 
เนื่องจากเม่ือวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเราได้ไปดูงาน     
2 พ้ืนที่ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่              
ซึ่งจะมาสอดคล้องกับในเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ก็คือว่าที่เราไปดูงาน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขามีระบบการทำในส่วนของเรื่องรถฉุกเฉิน 
รถกู้ภัย ได้ค่อนข้างดี โดยที่เขาเริ่มจากการประสานกับทุกหน่วยกู้ภัย และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการรับส่งผู้ป่วย อันดับ 2 ที่สำคัญมากคือ 
เขาได้สร้างระบบโครงข่าย CCTV ขึ้นมา ระบบโครงข่าย CCTV ตัวนี้ เป็นการ             
ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วดูโครงข่ายภาพรวมทั้งเมือง ทำให้มีการจัดการบริหาร
การจราจรค่อนข้างดี ส่งผลถึงการนำผู้ป่วยจากจุดที่เจ็บป่วย จากจุดที่เดือดร้อน
ไปส่งถึงมือหมอช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ง
ผู้ป่วยอย่างดีมาก ในการประชุมสภาเมื่อคราวที่แล้ว มีการพูดถึงการถ่ายโอนความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบ            
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะส่งผลถึงเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณ           
ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วย ที่ท่านนายกฯ นำเรียนต่อสภาว่าสามารถทำ            
เกินงบได้แล้วเราก็ไปชี้แจงเพ่ือนำเสนอ ผมมองว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีรถฉุกเฉิน 
เหมือนกับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีการจัดซื้อรถฉุกเฉิน แล้วยกรถนั้น
ให้เป็นความดูแลของแต่ละท้องที่ไป ซึ่งผมคิดว่าเรายังไม่มีความพร้อมในตรงนั้น  
สิ่งที่ผมอยากจะส่งเสริม และอยากจะแนะนำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ดำเนินการก่อน คือเรื่องโครงข่าย CCTV เพราะว่าไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องการนำส่งผู้ป่วย 
แต่ช่วยในทุกๆ เรื่องความเดือดร้อน ณ วันนี้ พ.ศ.2562 จะก้าวเข้าสู่ พ.ศ.2563 แล้ว 
ข้อมูลทางเรื่อง CCTV มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน หลายๆ องค์กร หลายๆ หน่วยงาน 
ผมเชื่อว่าถ้าสมมติทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถเป็นแม่งานในเรื่อง
การจัดทำโครงข่าย CCTV ของจังหวัดแพร่ เราจะสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดกับ
จังหวัดแพร่ได้มหาศาล รวมถึงเราสามารถบริการได้ทุกๆ หน่วยงาน ไม่ใช่แค่ประชาชน
ที่ได้ใช้ประโยชน์กับโครงข่าย CCTV ตัวนี้  ก็อยากจะเสนอให้ทางองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ ลองศึกษาลองพิจารณาดูว่าเราสามารถตั้งเป็นศูนย์กลางโครงข่าย 
CCTV ตรงนี้ ได้หรือไม่  และขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงคณะผู้บริหาร                 
ขอติดตามเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต่อจากเมื่อคราว
การประชุมเมื่อรอบที่แล้วด้วย อีกเรื่องคือเรื่องภัยแล้งที่ปีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานก็ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเช่นเดียวกัน             
แต่ที่หนักจริงๆ น่าจะเป็นพ้ืนที่จังหวัดแพร่ เพราะจังหวัดแพร่ไม่มีพ้ืนที่เก็บน้ำ      
ที่เขาเรียกน้ำต้นทุน     .  

 



๓๕ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ ที่เขาเรียกน้ำต้นทุน มีน้ำมาเท่าไหร่ก็ไหลไปหมด ในช่วงฤดูฝนของทุกๆ ปี                   
เราจะมีน้ำบริหารอยู่ 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน
แม่น้ำยม ฤดูฝนในปีนี้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำยม
เพียง 0.15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่านลองคิดดูว่าเป็นกี่เท่า และถ้าเรายังไม่หา
พ้ืนที่กักเก็บน้ำต้นทุน ซึ่งตรงนี้จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก สามารกทำเป็น
เมกะโปรเจคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำเสนอกับสำนักงบประมาณได้ 
ตรงจุดที่ผมอยากจะนำเสนอถ้าเราจะไปลุยเรื่องแหล่งน้ำการจัดทำพ้ืนที่กักเก็บน้ำ 
บางครั้งอาจจะติดปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่
ชลประทาน แต่ผมอยากจะเสนอว่าในเมื่อจังหวัดแพร่มีฝายแม่ยม มีระบบ
ชลประทานอยู่แล้ว ที่เชื่อมโยงตั้งแต่อำเภอสองไปจนถึงอำเภอเด่นชัยในการใช้น้ำ
เพ่ือการเกษตร ผมว่าเราสามารถตั้งสถานีสูบน้ำเพ่ือผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่    
คลองชลประทานตลอดสาย ยกตัวอย่างเช่น คลองส่งน้ำฝั่งขวา ซึ่งตอนนี้เรามี            
จุดสูบน้ำอยู่ที่ดอยผี บ้านต้นหนุน อำเภอสอง ลงมาอีกนิดเป็นจุดสูบน้ำบ้านวังหลวง      
ตลอดระยะทางเกือบ 80 กิโลเมตรของคลองชลประทาน ณ วันนี้ซึ่งเป็นฤดูฝน 
น้ำในคลองฝั่งขวาสามารถส่งไปได้ถึงแค่กิโลเมตรที่ 52 ชาวบ้านบ้านแม่ยุ้น             
หรือปลายๆ สายน้ำพ้ืนที่อำเภอเด่นชัยวันนี้น้ำยังไปไม่ถึงเขา และยังไม่ทราบว่า 
จะมีน้ำต้นทุนพอที่จะทำนากันได้หรือไม่ เราได้ประสานทางสถานีสูบน้ำดอยผี     
และสถานีสูบน้ำบ้านวังหลวงให้เร่งสูบน้ำเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำในระบบและดันน้ำ 
ให้ถึงอำเภอเด่นชัยให้ได้ ผมอยากเสนอทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ว่า             
ถ้าสมมติเราสามารถหาจุดเพ่ือตั้งสถานีสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ ผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่ระบบคลองชลประทานเป็นลักษณะการส่งน้ำ
เป็นพวง จากพ้ืนที่เหนือสู่พ้ืนที่ใต้ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น              
อาทิเช่น คลองส่งน้ำฝั่งขวาของฝายแม่ยม ผ่านพ้ืนที่ตั้งแต่อำเภอสอง อำเภอ 
หนองม่วงไข่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น ถ้าเราตั้งสถานีสูบน้ำเพ่ิมข้ึนอีก 2 จุด 
อาจจะเป็นที่อำเภอเมืองแพร่ 1 จุด บริเวณตำบลป่าแมต ตำบลท่าข้าม และอีกจุดหนึ่ง
ที่อำเภอสูงเม่น เพ่ือผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานส่งน้ำให้กับพ่ีน้องเกษตรกรได้ใช้ 
ถ้าเป็นแบบนี้ช่วงหน้าแล้งถ้ามีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีการส่งน้ำ
เข้าคลองชลประทานได้มากขึ้น ผมเชื่อแน่ว่าการเกษตรของจังหวัดแพร่จะทำได้ดีขึ้น 
อย่างน้อยๆ ทำได้ 2 ครั้งต่อปีแน่นอน และถ้ามีปริมาณน้ำที่เพ่ิมมากข้ึนก็สามารถ
ทำได้ 3 ครั้งต่อปี โดยปลูกพืชไร่หมุนเวียน ข้าวบ้าง ข้าวโพดบ้าง ถั่วเหลืองบ้าง 
แต่ว่าจะต้องมีน้ำเป็นปัจจัยในการผลิตให้เขาตลอดทั้งปี ผมเชื่อว่าเราจะยกระดับ
เศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ของพ่ีน้องชาวจังหวัดแพร่ได้อีกระดับหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
 ขอเรียนเชิญครับ    

  ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

 

 



๓๖ 
 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

   เขตรับผิดชอบของผมคือตำบลสะเอียบ ตำบลบ้านกลาง ตำบลเตาปูน 
ผมขอพูดเรื่องการส่งโครงการ ปีนี้ผมส่งโครงการทั้งหมด 7 โครงการ แต่ผ่านเข้ามา
ในข้อบัญญัติ 3 โครงการ มีโครงการรางระบายน้ำตำบลสะเอียบ 2 โครงการ 
ถนนเพ่ือการเกษตรตำบลบ้านกลาง นอกนั้นไม่ผ่าน มีโครงการที่ตำบลเตาปูน
งบประมาณ 800,000 บาท ในแผนกำหนดมา 5 เมตร ก็ไม่ผ่าน ผมก็มาถาม
ทางกองแผนฯ กองแผนฯ ก็แจ้งว่าต้อง 6 เมตร ผมก็ไปบอกทางผู้ใหญ่บ้านว่า                
5 เมตรไม่ได้ต้อง 6 เมตร ช่างที่ไปสำรวจกลับบอกว่าทำมาหลายที่แล้ว 4 เมตรก็ได้ 
5 เมตรก็ได้ ถนนเชื่อมหมู่บ้าน แบบนี้ผมก็เสียหน้า ชาวบ้านเขาก็ว่าสมาชิกสภาฯ 
บอกไม่ได้ แต่ช่างที่ไปสำรวจบอกได้ ชาวบ้านเขาก็เชื่อช่างมากกว่าผม เขาว่าสมาชิก
สภาฯ ไม่รู้ระเบียบ ผมอยากฝากทางท่านผู้บริหารหากมีระเบียบใหม่ทางกองแผนฯ 
ควรคุยกับทางกองช่างให้เข้าใจ แบบนี้ทางสมาชิกสภาฯ ไปคุยกับชาวบ้านก็เสีย
หน้า สุดท้ายก็ไม่สามารถทำได้ ท่านนายกฯ ก็บอกว่าต้องทำตามแผน ถ้าไม่ทำตาม
แผนไม่ได้ 5 เมตรก็ต้องสร้าง 5 เมตร แต่ระเบียบบอกว่าต้อง 6 เมตร แบบนี่ก็ยุ่งยาก
เหมือนกัน ผมขอฝากให้ท่านช่วยประสานกันเรื่องระเบียบให้ตรงกัน ผมจะได้สบายใจ 
ปีนี้ ไม่ได้ไม่เป็นไรปีหน้าว่ากันใหม่ ผมขอฝากเรื่องสร้างทำนบดินห้วยน้ำบวย              
ที่แต่ละท่านได้ไปดูกันมาแล้ว แต่ปรากฏว่าเป็นพ้ืนที่ติดเขตป่า ผมจึงนำโครงการ
มาให้ศูนย์บริหารจัดการน้ำช่วยดูแล ถ้าทางศูนย์น้ำขอไปทางป่าไม้น่าจะง่ายกว่า 
เพราะศูนย์น้ำเป็นหน่วยงานระดับจังหวัด ช่วงนี้ยิ่งแห้งแล้งมากกว่าทุกปี ถ้าเราไป
สร้างอ่างหรือสร้างทำนบดินตามลำห้วยสาขาต่างๆ น่าจะช่วยบรรเทาเรื่องภัยแล้ง
ได้อีกทางหนึ่ง และขอฝากอีกเรื่องถ้าเราจะช่วยแก้ปัญหาด้วยการจัดซื้อวัสดุ                 
ให้ชาวบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า เช่น บ้านแม่พร้าว บ้านแม่แรม ชาวบ้านเดินทาง
ไปมาลำบากให้เขาไปดำเนินการเองจะได้หรือไม่ ซื้อปูน เหล็ก ดิน หิน ทราย    
แล้วให้เขาไปดำเนินการเอง ถ้าทำได้ก็จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เขาได้ 
ฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
 ขอเรียนเชิญครับ    

  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจง ครับ 

 

 

 

 



๓๗ 
 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   จากการที่ท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านได้ให้ความคิดเห็นเรื่อง

ปรับปรุงการทำงาน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดผลดีกับ           
พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ก็มีหลายเรื่องผมขอย้อนตอบตั้งแต่เรื่องแรกๆ 
เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ มีความเป็นห่วงว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
น่าจะมีการจัดเก็บรายได้มากกว่านี้ ซึ่งผมขอนำเรียนว่ารายได้ที่ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดเก็บเองมี 3 อย่าง คือ ภาษีน้ำมันเราเก็บเป็นลิตร
รวมทั้งแก๊สด้วย ภาษียาสูบเก็บเป็นมวน ค่าธรรมเนียมเก็บจากการเข้าพักโรงแรม
ซึ่งทุกอย่างขณะนี้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ภาษีต่างๆ เหล่านี้ลดลงเรื่อย 
โดยเฉพาะภาษียาสูบลดลงมาก เราเคยจัดเก็บภาษีได้  20 กว่าล้านบาท                       
เหลือ 15 ล้านบาท ปีนี้ไม่ทราบว่าจะจัดเก็บได้ถึงหรือไม่ ทำให้มีผลกระทบ                  
แต่ว่าในเรื่องของการจัดเก็บองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดเก็บได้ 100 % ทุกแห่ง 
แต่ก็มีปัญหาในเรื่องค่าธรรมเนียมการเข้าพักโรงแรม เพราะเราจัดเก็บได้เฉพาะโรงแรม
ที่มีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โรงแรมทั้งหมดมี 300 กว่าแห่ง แต่ที่ขึ้นทะเบียนมี 
100 กว่าแห่ง ถ้าอำเภอไม่ออกใบอนุญาตเราก็ไปจัดเก็บภาษีไม่ได้ เรื่องนี้เราก็กำลัง
ดำเนินการประสานกับทางอำเภอ ทางจังหวัด เพ่ือที่เราจะได้จัดเก็บได้ถูกต้องทุกแห่ง 
ซึ่งทางจังหวัดก็แจ้งว่าบางเขตก็ติดตรงที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวสีนั้นสีนี้ ทางจังหวัด                
ก็ออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ก็เปิดเป็นโรงแรมเถื่อนไป ซึ่งทำให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ไปจัดเก็บจากเขาไม่ได้ ส่วนภาษีที่รัฐจัดเก็บให้ เช่น ภาษีล้อเลื่อน 
ซึ่งแต่ก่อนนี้จัดเก็บได้เท่าไหร่เป็นของเรา 100 % แต่ปัจจุบันนี้มีการมาขอแบ่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็จะได้รับ 80 % เทศบาลกับองค์การบริหาร             
ส่วนตำบลได้รับ 20 % และในบางปีก็จะมีปัญหาว่าถ้าหากองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่จัดเก็บได้เท่ากับปีที่แล้ว ส่วนเกินจะต้องเป็นของเทศบาล                  
กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นการตกลงร่วมกันของ
คณะกรรมการกระจายอำนาจปีต่อปี บางปีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่            
ได้งบน้อย เขาก็จะผ่อนผันให้เรารับ 80 % ไปเลย บางปีงบกลางของเทศบาลได้น้อย
เขาก็จะบอกว่า ปีที่แล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เคยได้ภาษีล้อเลื่อน 
125 ล้านบาท ส่วนเกินนั้นต้องนำไปให้ท้องถิ่นอ่ืนหมด เป็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกระจายอำนาจปีต่อปีไป ทำให้เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละปี
จะได้เท่าไหร่ สำหรับค่าธรรมเนียมรายได้ส่วนอ่ืนเป็นจำนวนเล็กน้อยมาก                   
ซึ่งผมเองก็ต้องยอมรับว่าหลายๆ ครั้ง ผมเองก็เป็นคนอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
เช่น  การแข่ งขันว่ายน้ ำบ้ าง การใช้สนามกีฬาบ้ าง การใช้สถานที่ ต่ างๆ                       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะขอมาในนามองค์กร                   
ขอมาในนามชุมชน ไม่มีขอมาในนามเอกชนเลย ทุกครั้ งที่ขอก็จะขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ซึ่งทางสภาฯ แห่งนี้ก็ได้กำหนดไว้แล้ว ต้องยอมรับว่าในส่วนนี้              
เราไม่ได้ประโยชน์มากนัก สำหรับในเรื่องอ่ืน เช่น กรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พูดถึง
เรื่องทางวิ่ ง และเครื่องออกกำลังกาย ซึ่ งขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนทบทวนว่า                       
จะดำเนินการเช่นไร เครื่องออกกำลังกายกำลังดำเนินการจัดซื้ออยู่ 10 รายการ 
เพราะบางครั้ง   เครื่องออกกำลังกายเสียไม่พร้อมกัน เราต้องจัดซื้อเฉพาะที่
เสียก่อน อย่างไรก็ตามเราจะรีบ 



๓๘ 
 

นายก อบจ.แพร่ เพราะบางครั้งเครื่องออกกำลังกายแต่ละเครื่องเสียไม่พร้อมกัน เราต้องจัดซื้อ
เฉพาะที่เสียก่อน อย่างไรก็ตามจะรีบดำเนินการในเรื่องนี้ เพราะผู้ใช้บริการสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีเยอะมาก ผมฝากถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สนามกีฬาฯ ที่เรากำลังปรับปรุงลู่วิ่ง ขณะนี้มีปัญหาเรื่องความล่าช้า เพราะการทำลู่วิ่ง
โดยใช้เม็ดพลาสติกพวกนี้ มีข้อจำกัดว่าหากมีฝนหรือความชื้นจะต้องหยุดทำไป    
2 วันจึงจะมาทำต่อได้ ถ้าความชื้นเกินก็จะทำไม่ได้เลย ถึงแม้ว่าจะให้เขาทำก็ตาม
ก็จะทำให้อายุการใช้งานลดลงไปเยอะ ดังนั้นเพ่ือการที่จะให้มีความคงทน และ               
มีอายุการใช้งานได้นานๆ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็ต้องแจ้งกับ
ผู้รับเหมาว่าเมื่อไหร่จะทำได้  อย่างในวันนี้ฝนไม่ตกคิดว่าจะทำได้ แต่ เมื่อ                
วัดความชื้นแล้วทำไม่ได้ จึงขอนำเรียนให้ท่านได้ทราบ ส่วนกรณีปัญหาภัยแล้ง 
ขณะนี้ทางจังหวัดแพร่เป็นศูนย์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เขาได้แจ้งมาว่าถ้าที่ไหน                   
มีปัญหาภัยแล้งให้ไปหาศูนย์ฯ ก่อน ปกติมาหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
แล้วทางเราก็จะแก้ปัญหาให้ เขาบอกว่าจะทำให้ระบบของทางจังหวัดผิดเพ้ียนไป 
เพราะฉะนั้นผู้ที่ประสบปัญหาภัยแล้งต้องไปศูนย์ฯ ที่ศาลากลางจังหวัดก่อน      
ถ้าทางจังหวัดสามารถช่วยเหลือได้เขาก็จะดำเนินการ ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือ               
เรื่องเครื่องจักรเครื่องกลเขาก็จะแจ้งมาทางเรา นี่คือขั้นตอนที่ทำให้เกิดความล่าช้า 
ที่ผ่านๆ มาหากชาวบ้านมาแจ้งเราก็จะจัดส่งรถไปช่วยแล้ว แต่ตอนนี้เรื่องภัยแล้ง
ทางจังหวัดเขาขอให้ผ่านเขาก่อน เพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีงบต่างหาก 
ที่จะดำเนินการ จึงขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ ส่วนเครื่องจักรต่างๆ ที่ออกไป
ดำเนินการนั้น แต่ก่อนนี้เราใช้ระบบว่าเราคำนวณราคาเป็นเท่าไหร่ ท้องถิ่นนั้น
โอนเงินให้เราแล้วเราไปดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไป เราคำนวณไปให้
ท้องถิ่นเติมน้ำมันให้เรา เราคำนวณไป 100,000 บาท เขาทำงานจริงๆ อาจจะใช้แค่ 
50,000 บาทก็ได้ ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของท้องถิ่นว่ามีงบประมาณเท่านี้                
ก็ทำเท่านี้ก่อน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่หรือกองช่าง ไม่ได้เป็นคน 
เรียกเก็บน้ำมันจากเขาเลย ท้องถิ่นเป็นคนเติมให้ เราเป็นคนประมาณการ               
แต่ใช้จ่ายจริงอยู่ที่หน้างาน องค์การบริหารส่วนตำบลหรือชาวบ้านจะเป็นคนเติมเอง ผม
ก็เห็นใจเหมือนกันบางทีมีงบน้อยก็มาแค่ 10 แกลอน 10 ลิตรมาเติมให้เรา แต่
มันก็จะต้องเป็นไปตามระบบ สำหรับที่ท่านได้แนะนำเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง
โดยใช้การสูบน้ำจากลำน้ำยม ผมคิดว่าในปีต่อไปเราอาจจะทำงบประมาณ
เพ่ือที่จะขอจากจากสำนักงบประมาณโดยตรงเป็นโครงการใหญ่ไปเลย เพราะปีนี้
กว่าที่เราจะได้ทราบว่าจะทำงบประมาณอย่างไรมันค่อนข้างช้าไป ในปีต่อไป              
เรามีเวลาเยอะเราสามารถกะเกณฑ์ได้ โดยเฉพาะเรื่องสูบน้ำยมถ้าจะได้ประโยชน์สูงสุด 
ก็ต้องจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถึงแม้ว่าฤดูฝนจะไม่มีแสงแดดแต่ก็มีฝน     
ฤดูร้อนช่วยได้มาก อีกประการหนึ่งที่บ้านวังวนก็ค่อนข้างที่จะได้ผลดี ผมคิดว่า
ต่อไปเมื่อเราสามารถแก้ไขเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้ ก็จะทำให้ชาวบ้านประหยัดได้เยอะ 
อย่างไรก็ตามขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้คำแนะนำ ทุกอย่างที่ท่านแจ้งมา
ก็จะทำการจดบันทึกไว้และนำไปแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ 

 
 
 
 



๓๙ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
 ขอเรียนเชิญครับ    

  ขอเชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

   สืบเนื่องจากที่ได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลา มีสิ่งหนึ่งที่ผมได้ไปเห็น
แล้วอยากมานำเรียนเสนอในที่ประชุมสภาฯ คือ ห้องเกียรติยศที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ควรจะทำขึ้นไว้เพ่ือเป็นที่ประกาศเกียรติยศ ชื่อเสียง และทุกอย่าง  
ที่ถือว่าน่าจะให้คนทั่วๆ ไปได้รู้จักเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ รางวัลที่สร้างชื่อเสียง          
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประเภทโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ 
ห้องเกียรติยศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รู้สึกว่ายังไม่มี ผมขอนำเสนอ          
ให้ทำขึ้นที่ห้องประชุมอาชาพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 2 โดยรูปแบบของห้องเกียรติยศนั้น 
ผมเชื่อแน่ว่าถ้าจะทำกันจริงๆ ก็ทำได้ และสามารถทำให้เป็นรูปเป็นร่างที่สวยงาม
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะออกแบบ จึงขอนำเรียนเสนอเพ่ือเป็น
ประโยชน์ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     
 ขอเรียนเชิญครับ    

  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   ผมขอเพ่ิมเติมกรณีโครงการ 1669 ซึ่งทางสภาฯ แห่งนี้ได้อนุมัติ      

ให้ดำเนินการไปแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ร่วมกับ
โครงการ 1669 นี้ ทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้เสนอมาเพ่ือขอ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือที่จะดำเนินการเกี่ยวกับ โครงข่าย 
CCTV ทั่วจังหวัด เพราะว่าที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ไปดูงานที่จังหวัดสงขลามา                  
นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ท่านผู้บังคับการฯ จะดำเนินการเรื่องป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดด้วย เช่น กรณีที่จะติดตั้งกล้อง CCTV 1 ตัว ก่อนถึงด่านนางฟ้า 
อำเภอสอง กล้องตัวนั้นก็จะจับว่ามีรถอะไรขับผ่านจุดนั้นบ้าง พอมาถึงด่านนางฟ้า 
เขาก็จะรู้ว่ามีรถอะไรที่ไม่ขับเข้าด่าน และก็จะมีที่ห้วยไร่รถคันไหนที่ไม่เข้าด่าน  
ถ้าขับไปทางนู้นก็เจอกล้องทางนู้นแน่นอน เขาสร้างโปรแกรมพิเศษถ้าคีย์ข้อมูล
เข้าไป รถคันนี้ขับไปที่ไหนในจังหวัดแพร่ก็จะรู้ได้หมด สิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่              
จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ 1669 มาอยู่ ตามที่ได้รับฟังมาก็ถือว่าเราจะ
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งระบบการจราจร ระบบการ
ปราบปรามยาเสพติด ระบบการปราบปรามอาชญากรรม จะอยู่ในนั้นรวมกันหมด  

 






